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பாடத்திட்டம் 

வயது வரம்பு:  குறைந்த பட்சம் 9 வயது. 
 

தகுதி: 

» அ த க நிறை 5 முடித்திருக்க வவண்டும் அல்ைது ஏற்கனவவ வாக்கியங்கறைப் படித்து 
புரிந்து ககாள்ளுதல்; சுயமாக எைிய வாக்கியங்கறை எழுதுதல், இைக்கண அைிவு (ஒருறம, 
பன்றம, விறனச்கசால், கபயர்ச்கசால், சுட்டுப்கபயர், காை நிறைகள், விறன வறககள், 
மற்றும் எட்டு வறகயான வவற்றுறம உருபுகள் அைிதல்) வபான்ை திைன்களுடன், 
அடிப்பறடத் தமிழ் உறையாடல் திைனும் கபற்ைிருத்தல் அவசியம். 
 

ந ாக்கம்: 
 

ம ாழித்திறன்: 

» வாக்கியங்கறைத் கதைிந்த உச்சரிப்வபாடு பிறையின்ைி படித்தல், புரிந்து ககாள்ளுதல், எழுதுதல். 

» கமாைி மாற்ைம் கசய்தல்; பண்பாடு மற்றும் இைக்கியம் சார்ந்த பாடங்கறைப் படித்து கதைிவுபட     

  கருத்துக்கறை கவைிப்படுத்தல். 

» வாக்கியங்கள், கருத்துக்கள், வார்த்றதகள் மற்றும் இைக்கணத்றத ஆங்கிை கமாைிவயாடு ஒப்பிட்டுப்  

  பயிலுதல். 

» வபச்சுத் தமிைில் அறமந்திருக்கும் உறையாடல் பாடங்கறைப் பயின்று கபாருைைிதல். 

» எைிறமயான கட்டுறை, கடிதம் எழுதுதல். 

» கறதறயப் படித்து புரிந்துக் ககாண்டு விடுபட்ட பகுதிறய நிறைவு கசய்தல். 
 

இலக்கணம்: 

» பின் வரும் இைக்கணத்றதப் பாட மற்றும் பயிற்சி நூல்கைின் வாயிைாக பயிலுதல். 

            ♦ விறனப்பாகுபாடுகள் (verb classes)                          ♦ வவற்றுறமயுருபுகள் (declension) 

            ♦ விறனத்கதாறக / பண்புத்கதாறக (implied verbs / nouns) 

            ♦ உவறம ./ உருவகம் (simile / metaphor)                   ♦ கசால்லுருபு (post position) 

            ♦ கதாடர்விறனகள்(continuous progressive tense)           ♦ துறணவிறனகள் (auxiliary verbs) 

            ♦ வநர்க்கூற்று, வநைல்கூற்று (direct indirect speech)     ♦ பகுபதம், பகாப்பதம்(derivative / primitivewords) 

            ♦ மைபுத்கதாடர் / வைக்குத்கதாடர்  (slangs / idioms) ♦ இயல்பு/விகாைப் புணர்ச்சி (combination / compounding) 

  

உரரயாடல்: 

மாணவர்களுக்கு அைிக்கப்படும் ஒைிக்வகாப்பிறனக் வகட்டு அதில் வகட்கப்பட்டிருக்கும் 

வகள்விகளுக்கு மாணவர்கள் ஒைி வடிவில் தங்கள் விறடறய பதிவு கசய்து ஒைிக்வகாப்பாக அனுப்பி 
றவத்தல். 



கபாருைடக்கம் 

பாடம் - 1 தன்னம்பிக்றக    
  இைக்கணச் கசால் வறககள் - மீள்பார்றவ 
  வதாைர் இருவர் வபசிக்ககாள்கிைார்கள்  
 
பாடம் - 2 தன் விறன              
  வவற்றுறம வறககள் - மீள்பார்றவ 
  தமிழ்ப்பள்ைி வைவவற்பாைருக்கும், பார்றவயாைருக்கும் நடக்கும் உறையாடல் 
 
பாடம் - 3 விடாமுயற்சி           
  ஆகுகபயர் - Metonymy 
  இைண்டு நண்பர்கள் வபசிக்ககாள்கிைார்கள் 
 
பாடம் - 4 ஆைாத வடுக்கள்             
  வநர்க்கூற்று / வநைல் கூற்று(அயற்கூற்று) - Direct and Indirect speech 
  வநர்க்கூற்று / வநைல் கூற்று  
 
பாடம் - 5 மாயன் நாகரீகம்           
  விறனத்கதாறக / பண்புத்கதாறக - Implied Verbs / Nouns 
  விறனத்கதாறக - அப்பாவும் அம்மாவும் வபசிக்ககாண்டிருக்கிைார்கள் 
 
பாடம் - 6 கசஞ்சிலுறவச் சங்கம்          
  உவறமத்கதாறக - Simile Classification of verbs 
  பண்புத்கதாறக - ஆசிரியரும் மாணவர்களும் உறையாடும் காட்சி 
 
பாடம் - 7 ஆவைாவனீ் ககாண்டாட்டங்கள் (HALLOWEEN CELEBRATIONS)    
  இறடச்கசால் - clitic 
  உவறமத்கதாறக - பாட்டியும் வபைனும் உறையாடுகிைார்கள் 
 
பாடம் - 8 நீங்கள் எப்படி?           
  இறடச்கசால் - clitic     
  உம்றமத்கதாறக 
 
பாடம் - 9 புைட்சிக் கவிஞர் பாைதிதாசன்         
  பகுபதம் / பகாப்பதம் - Derivative words / Primitive words 
  இறடச்கசால் - தாத்தாவும் வபத்தியும் கதாறைவபசியில் வபசுகிைார்கள் 
 
பாடம் - 10 மைமா? மனிதனா?          
  புணர்ச்சி விதிகள் - Combination / Compounding  
  அம்மாவும் மகளும் கறடக்குப் வபாகிைார்கள்  
 
பாடம் - 11 கதனாைிைாமன் வைர்த்த குதிறை         
  புணர்ச்சி விதிகள் - வதான்ைல் - Combination / Compounding 
  விமான நிறையத்தில் அப்பா, அம்மா, கபண் வபசிக்ககாள்கிைார்கள் 
 
பாடம் - 12 கபருந்தறைவர் காமைாசர்  
  புணர்ச்சி விதிகள் - வதான்ைல் - Combination / Compounding 
  இைண்டு நண்பர்கள் உைவர்சந்றதயில் சந்தித்துப் வபசிக்ககாள்கிைார்கள்  



பாடம் - 13 குற்ைாை அருவி / திருக்குற்ைாை நீர்வழீ்ச்சி        
  புணர்ச்சி விதிகள் - திரிதல் - Combination / Compounding  
  இைண்டு நண்பர்கள் கசல்வபசியில் வபசுகிைார்கள் 
பாடம் - 14 பாசம் மிகுந்த கிைி            
  வைக்குச் கசால் மற்றும் மைபுத்கதாடர் Slang / Idioms and Phrases 
  அறமப்பாைரும், வபாட்டியாைரும் வபசுகிைார்கள் 
     
பாடம் - 15 நாட்டியப் பைறவ           
  அடுக்குத் கதாடர் / இைட்றடக் கிைவி - Imitative words 
  இைட்றடக்கிைவி / அடுக்குத் கதாடர் அம்மாவும் வதாைியும் வபசுகிைார்கள் 
     
பாடம் - 16 புத்தகம் வபசுகிவைன்          
  இயற்கசால் - திரிகசால் Poetic / Standard words 
  ஒரு கவிஞறை மாணவர்கள் சந்தித்துப் வபசுகிைார்கள் 
 
பாடம் - 17 தாமறை            
  கசால்லுருபு - Postpositions 
  கசால்லுருபு - ஒருவர் கறடயில் இருக்கும் நபரிடம் முகவரி வகட்கிைார் 
    
பாடம் - 18 இயற்றக மருத்துவம்           
  கிைந்த எழுத்துகள் - Grantha Letters 
  ஷர்மிைாவும், ஸ்ரீநிவாஸும் வபசிக் ககாள்கிைார்கள் 
  
பாடம் - 19 கல்பனா சாவ்ைா          
  துறணவிறனகள் - Auxiliary Verbs 
  இைண்டு வதாைிகள் வபசிக்ககாள்கிைார்கள்    
  
பாடம் - 20 ஆமிஷ்   இன மக்கள்              
  துறணவிறனயும் விறனமுற்றும் 
  அம்மாவும் பிள்றையும் வபசிக்ககாள்கிைார்கள் 
 
பாடம் - 21 மயிைின் அைிவு           
  துறணவிறனகள் - Auxiliary Verbs 
  அண்ணனும் தம்பியும் வபசிக்ககாள்கிைார்கள் 
    
பாடம் - 22 அன்றன கதவைசா           
  துறணவிறனகள் - Auxiliary Verbs 
  இைண்டு வதாைிகள் வபசுகிைார்கள்    
  
பாடம் - 23 தமிைர் உணவுமுறைகள்          
  கதாடர்விறனகள் - Continuous / Progressive Tense 
  ைாமனும், மவகஸ்வரியும் வபசிக்ககாண்டிருக்கிைார்கள் 
    
பாடம் - 24 ைாபர்ட் கால்டுகவல்  
  எச்சங்கள் - மீள்பார்றவ Participles 
  தமிைாசிரியரும் மாணவர்களும் உறையாடுகிைார்கள் 
  
பாடம் - 25 ைஷ்வமார் மறைத்கதாடர்         
  வாக்கிய வறககள் - Sentences மீள்பார்றவ 
  முன்பின் அைிமுகம் இல்ைாத இருவர் வபசுகிைார்கள்  



 ாணவர்கள் பின்பற்ற நவண்டியரவ 
 

பாடத்திட்ட /  திப்பீட்டு முரற விளக்கம்  
 

கமாத்தம் 25 பாடங்கள் மற்றும் அதற்கான பயிற்சிகள். 
2 மணி வநை வகுப்புகள் கற்பிக்க பரிந்துறைக்கப்படுகிைது. — 25 * 2 = 50 மணி வநைங்கள்  
 
ஒவ்கவாரு பாடத்துக்குமான வடீ்டு பாடங்கள், வாை நாட்களுக்கு ஒன்கைன ஐந்து பக்கங்கள் ககாண்டறவ. 
மாணவர்கள்  தினசரி குறைந்த பட்சம் 30 நிமிடங்கைாவது தமிழ்ப் பாடங்கறைப் படிப்பது அவசியம்.  - 25 * 2.50 = 
62.50 மணி வநைங்கள்  
 
உறையாடல் பயிற்சிக்ககன மாணவர்களுக்கு பயிற்சிகள் ஒைி வடிவில் வைங்கப்படும். மாணவர்கள் ஒைித்துண்றடக் 
வகட்டுப் புரிந்துக் ககாண்டு கதாடரும் வகள்விகளுக்கு தங்கைது குைைில் பதிறைப்  பதிவு கசய்து அனுப்பி றவக்க  
கவண்டும்.  .  - 25 * .50 = 12.50 மணி வநைங்கள்  
 
மூன்று பருவங்கைாகத் வதர்வு நடத்தப்படும். வகுப்பறைக்கு வருவது, உறையாடல் பயிற்சி உட்பட  
வடீ்டுப்பாடங்கள் நிறைவுடன் கசய்வது மற்றும் மூன்று பருவத் வதர்வுகைில் கபற்ை மதிப்கபண்கள் ஆகிய 
அறனத்றதயும் ககாண்டு, ஆண்டு இறுதியில் மாணாக்கரின் தமிைைிவு அைியப்படும்.  
 
 

வகுப்பில் பின்பற்ற நவண்டியரவ:  
 

2 மணி வநை காை அட்டவறண (தமிழ்  உறையாடல் அவசியம்). 
 
தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து — 5 நிமிடம் 
தமிைில் உறையாடல் / கடந்த வாை வடீ்டுப் பாடம் – 10 நிமிடங்கள் 
புதிய பாடம் (படித்தல், அருஞ்கசாற்கபாருள், கைந்துறையாடல்) – 30 நிமிடங்கள் 
இைக்கணம் (படித்தல், கைந்துறையாடல்) – 45 நிமிடங்கள் 
உறையாடல் பயிற்சி – 30 நிமிடங்கள் 
 

வடீ்டில் பின்பற்ற நவண்டியரவ:  
 
    தினமும் 30 நிமிடங்கள் தமிழ் பாடங்கறைப் படிக்க வவண்டும். 
    கடந்த வாைம் பள்ைியில் படித்த பாடங்கறைப் பற்ைி தமிைில் உறையாடவும். 
    வடீ்டுப் பாடம்: ஆசிரியைால் ககாடுக்கப்பட்ட பயிற்சி நூல் பக்கங்கைில் ஓவ்கவாரு நாளும் குறைந்தபட்சம் ஒரு      
    பக்கம். 
    புதிதான கசாற்களுக்கு கணினியில் கபாருறைத்  வதடி அைிந்துக் ககாள்ளுதல்.  
    படித்த புத்தகங்கள், பார்த்த திறைப்படங்கள் குைித்து தமிைில் தங்கைது கருத்துகறை வபசி / எழுதிப் பைகுதல். 
 
 
 
 



பன்முகத் திைனாய்வு 
மூன்று பருவத் வதர்வுகறைத் தவிை, ஒவ்கவாரு பருவமும் மாணவரின் பன்முகத் தமிழ்த் திைறன அைிய 
திைனாய்வுகளும் நடத்தப்படும். இத் திைனாய்வுகள் வாசித்தல், எழுதுதல், வபசுதல், வகட்டல் ஆகியத் திைன்கறை அைியும் 
வறகயில் அறமக்கப்பட்டுள்ைன. மாதிரிக்கு கீவை சிை திைனாய்வுக் ககள்விகள் தைப்பட்டுள்ைன. இக்வகள்விகள் பாடப் 
புத்தகத்திைிருந்து  இல்ைாமல் வவறு புத்தகங்கைிைிருந்து எடுக்கப்பட்டறவ.  

வாசிப்பு திறன் :  

கீவை ககாடுக்கப்பட்டுள்ை பத்திறய வாசித்து காட்டவும் :  

சுப்பிைமணிய பாைதி  (சின்னசுவாமி சுப்பிைமணிய பாைதி) . இவர் பாைதியார் என்றும்,  மகாகவி என்றும்  அறைக்கப் 
படுகிைார்.  பாைதி ஒரு கவிஞர், எழுத்தாைர்,  பத்திரிக்றகயாசிரியர், விடுதறை வைீர், சமூக சீர்திருத்தவாதி என பல்வவறு 
பரிமாணங்கள் ககாண்டவர். சுப்பிைமணியன் என்ை இயற்கபயர் ககாண்டவர். 
 
தமிழ்,  தமிைர் நைன், இந்திய விடுதறை, கபண் விடுதறை, சாதி மறுப்பு மற்றும் பல்வவறு  சமயங்கள் குைித்து 
கவிறதகளும் கட்டுறைகளும் எழுதியுள்ைார்.  இவருறடய கவித்திைறன கமச்சி பாைதி என்ை பட்டம் எட்டப்ப  நாயக்கர் 
மன்னைால் எட்டயபுைம் அைசசறபயால் வைங்கப்பட்டது. 
 
இந்திய விடுதறைப் வபாைாட்டத்றதவய பாைதப் வபாைாகவும், பாஞ்சாைிறய பாைத வதவியாகவும் உருவகப்படுத்தி மகாகவி 
பறடத்த பறடப்புதான் பாஞ்சாைி சபதம். அைகிய இைக்கிய நயத்றதயும், மிக அைகான கவிநயத்றதயும் ககாண்ட 
தமிைின் அைியாக் காவியமாக பாைதியின் பாஞ்சாைி சபதம் விைங்குகிைது. 
விடுதறைப் வபாைாட்டக் காைத்தில் வதசிய உணர்வுள்ை பல்வவறு கவிறதகறைப் பறடத்து மக்கறை ஒருங்கிறணத்த 
காைணத்தால் பாைதி வதசிய கவியாக வபாற்ைப்படுகிைார். மண்ணும் இமயமறை எங்கள் மறைவய... மாநிைமீதிதுவபால் 
பிைிதிறைவய... இன்னறு நீர்க்கங்றக ஆகைங்கள் ஆவை... இங்கிதன் மாண்பிற்ககதிர் எது வவவை என்று எழுதியவர்.   
 
எழுத்துத் திறன் :  

கீவை உள்ை கசாற்கைாடர்கறை ஆசிரியர் வாசிக்க மாணவர்  எழுதி காட்ட வவண்டும் :  
 
1. மயிலுக்கு கூர்றமயான கண் பார்றவ உண்டு .  
2. அம்மா வற்ைல் கபாைித்தார் .  
3. முதன்றம திறசகள் நான்காகும் . கிைக்கு , வமற்கு , கதற்கு , வடக்கு .  
4. திருக்குற்ைாை மறையில்  " சித்ைா நதி "  எனும் ஆறு வதான்றுகிைது .  
5. படித்தவரும் பாமைரும் புரிந்துக் ககாள்ைக் கூடியச் கசால் இயற்கசால் 
 
நபச்சுத் திறன் :  

இந்த வாை பயிற்சிறய வகட்டு, ககாடுக்கபட்ட வினாக்களுக்கு விறட ககாடுக்கவும்:  

1. கசார்க்கத்தில் என்ன நடந்தது?  
2. நைகத்தில் என்ன நடந்தது ? நீதி என்ன? 
 
"கதாட்டறனத் தூறும் மணற்வகணி மாந்தர்க்குக்  
கற்ைறனத் தூறும் அைிவு."  இந்த குைளுக்கு கபாருள் கூைவும் ? 

 
நகட்கும் திறன் : மாகபரும் தறைவர்கள் என்பதின் கதாடர்ச்சியாக இம்முறை கபருந்தறைவர் காமைாஜறைப் பற்ைிய ஒரு 

சிைிய வகாப்பு ஒைி வடிவில் தைப்பட்டுள்ைது வகாப்றபக் வகட்டுவிட்டு பின்வரும் வகள்விகளுக்கு .விறடயைிக்கவும் 

1. முதைறமச்சைாக இருந்த வபாது காமைாஜர், தமிழ்நாட்டின் கல்வி வைர்ச்சிக்கு என்ன கசய்தார்? 
2. பள்ைிச் சீைறமப்றபத் தவிை வவறு என்கனன்ன கசய்தார் காமைாஜர்? 
3.  திட்டங்கள் சரிவை நறடகபறுகிைதா என்பறத அவர் எப்படி அைிந்து வந்தார்? 
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பருவத் வதர்வு வினாத்தாள் மாதிரி  

பின்வரும் வாக்கியங்கைில் அடிக்வகாடிட்ட கசாற்கைின் வித்தியாசங்கறை ஆங்கிைத்தில் விைக்கவும் 

                                                                                          (3 x 1 = 3 marks) 

ஆசிரியர் மாணவருக்கு ககாடுத்தார்.  __________________________________________________________________ 

ஆசிரியர் மாணவரிடம் ககாடுத்தார்.  __________________________________________________________________ 

 

மைத்தில் கசய்தது.    __________________________________________________________________ 

மைத்தால் கசய்தது.    __________________________________________________________________ 

 

ஆசிரியருறடய கடிதம் ககாடுத்வதன்.__________________________________________________________________ 

ஆசிரியரிடம் கடிதம் ககாடுத்வதன். __________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

கீழ்க்காணும் வாக்கியங்கறைத் தமிைில்  கமாைி கபயர்க்கும் வபாது வமறச எனும் கசால் எந்த வறக வவற்றுறமகறை 

அறடயும்.          (5 x .5 = 2.5 marks) 

வாக்கியம். சிறனப்
கபயர்  

பண்புப்
கபயர்  

இடப்
கபயர் 

காைப்
கபயர் 

கதாைிற்
கபயர்  

கபாருட்
கபயர் 

கால்                        

நியூயார்க்        

வறைதல்        

மார்கைி        

சரியான விறடறயத்  வதர்ந்கதடுக்கவும்       (4 x .5 = 2 marks) 

வாக்கியம். வமறசயில்  வமறசக்கு     வமறசயின்   வமறசயால்  வமறசறய   

The fruit was on the table.       

The fruit was under the table       

There is no use with the table.      

The boy pushed the table.       

A chair was tied to the table       
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பருவத் வதர்வு வினாத்தாள் மாதிரி  

பின்வரும் வாக்கியங்கைில் வகாடிட்ட இடங்கறை நிைப்பவும்.           (5 x .5 = 2.5 marks) 

  தறைக்கு ஒரு வதங்காய் ககாடு என்பதில் தறை என்பது ................ ஆகும்.  

 வாறை இனிப்பானது என்பதில் வாறை என்பது .......................... ஆகும்.  

 காஞ்சிபுைம் அழுதது என்பதில் காஞ்சிபுைம் என்பது  .......................... ஆகும்.  

 மாறை ஆனது என்பதில் மாறை என்பது .......................... ஆகும். 

 வடீ்டுக்கு கவள்றை அடித்தார்கள் என்பதில் கவள்றை என்பது .......................... ஆகும்.  

1. கபாருைாகு கபயர்      2 பண்பாகு கபயர்     3. இடவாகு கபயர்    4. காைவாகு கபயர்   5. சிறனயாகு கபயர்    

பின்வரும் கசாற்கறை பிரித்து / பகுத்து எழுதவும்       (5 x 1 = 5 marks) 

 

கசாற்கள்   

கருங்குைங்கு   + 

கபருந்துயர்   + 

கவண்ணிைா   + 

இைமங்றக   + 

கசங்கதிர்   + 

பின்வரும் ஆங்கிை வாக்கியங்களுக்கு எது மிகச் சரியான கமாைியாக்கம் என்பறத கதரிவு கசய்யவும்  (5x1 =5 marks) 

He ran like a Cheetah. 
அவன் சிறுத்றதகயன ஓடினான்          அவன் சிறுத்றதறய விரும்பி ஓடினான். 

அவன் சிறுத்றதயாக ஓடினான்.        அவன் சிறுத்றதப் வபாை ஓடினான். 

 

Her heart is like gold. 
அவைது இதயம் தங்கத்றதப் வபான்ைது.    அவளுக்கு தங்கமான இதயம். 
அவள் இதயம் தங்கம்.    அறனத்தும் சரி. 

 

He is as brave as a Lion 

அவன் சிங்கம் வபான்ைவன்.          அவன் சிங்கத்றதப் வபாை றதரியமானவன். 

அவனது றதரியம் சிங்கத்றதப்வபான்ைது. அறனத்தும் சரி. 
 

I met him yesterday 

அவறை நான் வநற்று பார்த்வதன்.                நான் அவறை வநற்று பார்த்வதன். 

நான் அவறை வநற்று சந்தித்வதன்.          நான் பார்த்வதன் அவறை வநற்று. 

Please come in. 

தயவு கசய்து உள்வை வாருங்கள்.               உள்வை வாங்க தயவு கசய்து. 

உள்வை வந்து தயவு கசய்யுங்கள்.        அறனத்தும் சரி. 
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பருவத் வதர்வு வினாத்தாள் மாதிரி  
 

 

பின்வரும் கசாற்கறைச் சரியாக அறமத்து வாக்கியமாக உருவாக்கி அது வநர்கூற்ைா / வநைல்கூற்ைா எனக் குைிப்பிடவும். 

(Quotations are not marked here)        (5 x 1 = 5 marks) 

அப்பாவிடம் (1) புத்தகம் (2) எனக்ககாரு (3) வருமாறு (4) வாங்கி (5) கசான்வனன் (6)   

 ------- ------- ------- ------- ------- ------- = வநர் / வநைல்  

என்வைன் (1) அப்பாவிடம் (2) புத்தகம் (3) எனக்ககாரு (4) வாருங்கள் (5) வாங்கி (6)  

 ------- ------- ------- ------- ------- ------- = வநர் / வநைல்  

எனக்கு (1) கதரியும் (2) எல்ைாம் (3) கந்தன் (4) என்று (5) கசான்னான் (6) 

 ------- ------- ------- ------- ------- ------- = வநர் / வநைல்  

அவள் (1) அப்படியானால் (2) கந்தன் (3) இருக்க வவண்டாம் (4) அங்வக (5) எனக் கூைினாள் (6)  

 ------- ------- ------- ------- ------- ------- = வநர் / வநைல் 

தனக்கு  (1)  கூைினார் (2) அவர் (3)  பசிப்பதாக (4) மிகவும் (5) 

 ------- ------- ------- ------- ------- ------- = நேர் / நேரல் 

பின்வரும் வாக்கியங்கள் சரியா தவைா எனக் குைிப்பிடவும்.     (5 x 1 = 5 marks) 

கதாடர்பில்ைாத இரு கசாற்கள் உம்றமத் கதாறகயாகாது.       சரி / தவறு 

”தமிழ், ஆங்கிைம் அைிந்தவர் பைர்.” இது உம்றமத்கதாறக ககாண்ட வாக்கியம்.     சரி / தவறு 

மதியைகன் என்பது ஒரு உருவகச் கசால்.         சரி / தவறு 

அைகுமதி என்பது ஒரு உருவகச் கசால்.         சரி / தவறு 

இைவும் நிைவும் வைைட்டுவம! எனும் பாடைில் இைவு நிைவு என்பறவ கதாடர்புறடய கசாற்கள்.   சரி / தவறு  

 

பின்வரும் கசாற்கள் எந்த வறகறயச் சார்ந்தது எனப் கபாருத்தவும்     (5 x 1 = 5 marks) 

வறுகடறை      ____________ 

கபாரிகடறை       ____________ 

கருங்கடல்         ____________ 

பாற்கடல்    ____________ 

முகமைர்   ____________ 

 

(1) உருவகம்  (2)  விறனத்கதாறக      (3)   பண்புத்கதாறக          (4) உவறமத்கதாறக     (5) உம்றமத்கதாறக   
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கீழ்க்காணும் கபயர்ச்கசால்லுடன் 'அத்து' எனும் சாரிறய (இறடச்கசால்) எப்படிச் வசரும்?     (5 x 1 = 5 marks) 

குைம் + நீர்     _________________________ 

 

மைம் + இறை     _________________________ 

 

கிணறு + தவறை    _________________________ 

 

வானம் + நட்சத்திைம்    _________________________ 

 

மனம் + உள்     _________________________ 

 

பின்வரும் வாக்கியங்கறைத் தமிைில் மாற்ைி எழுதி இறடச்கசாற்கறைக்  குைிப்பிடவும்   (5 x 2 = 10 marks) 
 

She walked up the hill.     _________________________________________________________________________________________________ 
 

He talked about wild animals.  _____________________________________________________________________________________________ 
 

He came out of the jungle.   ______________________________________________________________________________________________ 
 

They walked around the park. ______________________________________________________________________________________________ 
 

Lot of people worked under him.____________________________________________________________________________________________ 
 

பின்வரும் வாக்கியங்கைின் ஆங்கிை கமாைியாக்கத்றத எழுதவும்          (5 x 2 = 10 marks) 

1, நான் மட்டுமில்றை அவனும் வந்திருந்தான்.  

____________________________________________________________________________________________ 

2. அவன் மட்டும் வபசாமல் இருந்தால் எனக்கு விடுதறை கிறடத்து விடும்.  

____________________________________________________________________________________________ 

3. கதருக்கைில் குப்றபறய அகற்ை  மட்டுவம  பை வகாடிகள்  கசைவாகின்ைது.  

____________________________________________________________________________________________ 

4. அந்த கபட்டிறய மட்டும் எடுத்து வா. 

____________________________________________________________________________________________ 

5. என்னால் முடிந்த மட்டும் உதவி கசய்கிவைன். 
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பின்வரும் வாக்கியங்கள் சரியா தவைா எனக் குைிப்பிடவும்     (5 x 1 = 5 marks) 

கிறு, கின்று ஆகியறவ எதிர்காை இறடநிறைகள்       சரி தவறு 

ஒரு பகுபதத்தின் பகுதி கபரும்பாலும் ஏவல் விறனயாக வரும்      சரி தவறு 

ஆன் எனும் விகுதி ஒருறம, கபண்பாறை குைிக்கும்       சரி தவறு 

பன்றமறய குைிக்க கட்டாயமாக விகுதி வசர்க்க வவண்டும்      சரி தவறு 

பகுதி தனிவய ஒரு கபாருறை உணர்த்துவது வபால் விகுதியும் தனிவய கபாருள் உணர்த்தும் சரி தவறு 

 

பின்வரும் வாக்கியங்கைில் வறை எனும் இறடச்கசால் என்ன கபாருைில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ைது?   (5x1 = 5 marks) 

1. வறைமுறை இன்ைி கடன் வாங்கியுள்ைார்.     _____________ 

2. இதுவறை நாற்பது வபர் படித்துள்ைனர்.      _____________ 

3. எனக்கு கதரிந்த வறை அவர் நல்ைவர்.      _____________ 

4. வடீு வறை உைவு.         _____________ 

5. கசன்ை கூட்டத்தில் புதிய நமது அறமப்பின் விதிகள் வறையறுக்கப்பட்டன. _____________ 

 (1)  UNTIL       (2) AS FAR AS       (3)  DEFINE    (4) PLANNING       (5) UPTO  

கீழ்க்கண்ட பகுதிறய முப்பது கசாற்கைில் சுருக்கி எழுதுக. (Narrate the following in your own words not exceeding thirty words) 
                (15 marks) 

ஒவ்கவாருவரும் அவைவருக்குப் பிடித்த வவறைறயத் வதர்ந்கதடுக்கின்ைனர். அதில் அவர்கள் முழு மனத்துடன் ஈடுபட்டு 
கவற்ைி காண்பறத நாம் காணைாம். ஒருசிைருக்குக் கறைத்துறை மிகவும் பிடிக்கும். கபாம்றம கசய்வதும் ஒரு 
வறகயான கறைத்துறைவய.  ஒருசிைர் விைங்குகறையும் மனிதர்கறையும் கபாம்றமகைாகச் கசய்து விற்கின்ைனர். 
அறவ அவர்களுக்கு வருமானத்றதத் தருகின்ைன. அறதக்ககாண்டு சிைர் குடும்பச்கசைறவ ஈடுகட்டுகின்ைனர். 
அதனால், அவர்கள் அவற்றைத் தயாரிக்கும்வபாது மிகவும் கவனமாக இருக்கின்ைனர். அவர்கள் தயாரிக்கும் 
கபாம்றமகைில் ஓரிரு கபாம்றமகள் மிகவும் அைகாகத் வதான்றும். மற்றும் சிை கபாம்றமகள் கற்பறன மிக்கறவகைாக 
இருக்கும். அவற்றைப் பார்த்து ைசிக்கும்வபாது மனத்தில் உள்ை கவறைகூடப் பைந்துவபாகும்.  கபாம்றமக் கறைறய 
அடிப்பறடயாகக்ககாண்டு இன்று இயந்திை மனிதர்கறை உருவாக்கி வருகிைார்கள். இறவ கதாடர்பாகப் பை நிறைகைில் 
ஆைாய்ச்சிகள்  நறடகபற்றுவருகின்ைன 
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பின்வரும் பத்திறய ஆசிரியரிடம் படித்து அவர் வகட்கும் வகள்விகளுக்கு விறடயைிக்கவும்.  (15 marks) 

‘இன்றனக்கு நான் பாடம் எதுவும் நடத்தப் வபாவதில்றை. இன்று ஒரு சிைப்பான நாள். இன்று குைந்றதகள் 
தினம். உங்களுக்குப் பிடித்தமான கனவுகள், ஆறசகள், கபாருட்கள் பத்தி நாமப் வபசைாம். உங்களுக்கு 
என்கனன்ன பிடிக்கும் கசால்லுங்க. ப்ரீத்தி நீ முதல்ை கசால்லு’ 

‘எனக்கு கவண்கைடிறய வநரில் பார்க்க வவண்டும் என்று ஆறச’ 

‘நல்ை ஆறச. முருகா நீ கசால்லு’ 

‘எனக்குப் பசிபிக் கபருங்கடைில் நீந்த வவண்டும் என்று ஆறச’ 

‘அடப்பாவி. இது அபாயகைமான ஆறச. அதற்கு நிறைய பயிற்சி வதறவ. என்ைாலும், உன் ஆறச 
நிறைவவை வாழ்த்துகள். மூர்த்தி நீ கசால்லு’ 

‘எனக்குப் புைிச்சாதம் சாப்பிட ஆறச.’ 

‘இது கைாம்ப எைிதான ஆறச. சுைபமா நிறைவவத்திடைாம். மகா நீ கசால்லு’ 

‘எனக்குத் தமிழ் மூவவந்தர்கள் பற்ைி ஒரு ஆய்வுக்கட்டுறை எழுத வவண்டுகமன்ை ஆறச.’ 

‘இது சிைப்பான ஆறச. கவண்ணிைா நீ கசால்லும்மா’ 

‘எனக்கு வட்டநிைாவிை கால் பதிக்க வவண்டும்’ 


